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Az iData

A nagy dolgok kicsiben kezdődnek!



Szolgáltatások



Dátum

Bírság elkerülés



iTrack Tachográf Rendszer

 3,5 tonna össztömeg felett

 távoli letöltés – akár 1 mp alatt

 hatósági bírságok elkerülése

 online adatok alapján a sofőrök munkavégzésének kontrollálása

 munkavégzés hatékonyságának növelése

 bérszámfejtés, jutalmazás, sofőrök értékelésének megkönnyítése az 

iTrack vizslával összekapcsolva – KERÜLJE EL A BÍRSÁGOKAT! 

(külföldi minimálbér-elszámolás támogatása – Ausztria, Németország, 

Franciaország, Olaszország)



Útdíj bírság – KERÜLJE EL!



Dátum

Biztonság



Áruvédelem

Ajtónyitás kontroll

Rátolatás érzékelés

Pánikgomb

Hőmérséklet-figyelés 
(akkreditált)
Páratartalom-
figyelés



ContiPressureCheck I.

Gumiabroncs nyomás és hőmérséklet adatok megfigyelése 
ContiPressureCheck rendszerével:                                

• csökkenthető az üzemanyag fogyasztás

• a gumiabronccsal kapcsolatos problémák 
csökkentése

• az abroncs élettartamának növelése



ContiPressureCheck II.

Miért van Önnek szüksége a ContiPressureCheck

rendszerére?

környezetvédelmi kockázatköltség kockázat baleseti kockázat

környezetvédelmi
kockázat

... HATÁSA A 
BIZTONSÁGRA:

költség kockázat baleseti kockázat

› megnövekedett 
üzemanyag-fogyasztás, 
magasabb üzemanyag 
költség

› gyakoribb leállások, 
állásidő költsége

› élettartam csökkenés, 
magasabb élettartam 
költségek

› romló úttartás

› megnövekedett 
féktávolság

› csökkent kontroll 
sáv- és 
irányváltáskor

› élettartam csökkenés

› növekvő 
üzemanyagfogyasztás, 
növekvő CO2 kibocsátás

› durrdefektből származó 
törmelék az úton, 
környezeti költségek

... HATÁSA A KÁROSANYAG-
KIBOCSÁTÁSRA:

... HATÁSA A 
KÖLTSÉGEKRE:



Kamionos Vezetési Stílus Elemzés
Milyen előnyökkel jár a KVSE használata?

Balesetek megelőzése

Járművek élettartamának 
növelése

Üzemanyag-
megtakarítás

Defenzív vezetési magatartás felé 
terelje a sofőröket

Károsanyag-
kibocsátás csökken



Vezetési Stílus Elemzés
Milyen előnyökkel jár a KVSE használata?

Balesetek megelőzése

Járművek élettartamának 
növelése

Üzemanyag-
megtakarítás

Defenzív vezetési magatartás felé 
terelje a sofőröket

Károsanyag-
kibocsátás csökken



DátumAdminisztráció-csökkentés



iTrack Vizsla

 területelhagyás 

 tiltott helyen megállás 

 üzemanyag-visszaélés

 gyorshajtás

 ajtónyitás (túl sokáig van 

nyitva)

 állásidő 

 külföldi minimálbér-számítás 



Rendszerintegráció

Az iTrack rendszer bármilyen vállalatirányítási rendszerrel összeköthető. 

Sokak által használt                                                                    Egyedi, saját 

fejlesztésű           rendszerek                                                                                  

rendszerek

A SAP Business One-nal való stratégiai együttműködésünknek köszönhetően, az 

iTrack szervesen együttműködik a SAP vállalatirányítási rendszerekkel is.



NAV norma alapú üzemanyag-elszámolás I

Milyen előnyökkel jár az iTrack NAV norma alapú 

üzemanyag-elszámolás használata?

- pontosabb elszámolás

- adminisztrációs terhek csökkentése

- esetleges motivációs eszköz a munkavállalók felé

- átgondoltabb vezetésre ösztönzés – üzemanyag-

megtakarítás, jármű élettartamának növelése, biztonság

- költségcsökkentés

- adómentes megtakarítás



NAV norma alapú üzemanyag-elszámolás II

5000 Ft / hó / sofőr
x

100 jármű
x

60 hónap
=

30.000.000 Ft 
adómentesen
(automatikus 
megtakarítás)
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